Obec Nové Hony

Záverečný účet
obce Nové Hony
za rok 2018

V Nových Honoch, 18.04.2019
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1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č.24
Rozpočet v priebehu roka 2018 nebol menený
Rozpočet obce k 31.12.2018 v celých €
Rozpočet
335 949

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

63 929
272 020
0

335 949
63 929
272 020
0

0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €
Rozpočet na rok 2018
335 949

Skutočnosť k 31.12.2018
85 367,29

% plnenia
25,41%

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
61 651

Skutočnosť k 31.12.2018
64 211,41

% plnenia
104,15%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 35 201,- € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 36 640,13 €, čo predstavuje plnenie na
104,09%.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 25 000,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 25 730,77 €, čo je
102,92% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 16 987,70 €, dane zo stavieb boli
v sume 8 743,07 € a dane z bytov boli v sume 0 €. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných
25 730,77 €.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 140 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 170,- €, čo predstavuje
121,43% plnenie.
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d) Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 60,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 0,- €, čo predstavuje
0,00% plnenie.
e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,- €
f) Daň za predajné automaty 0,- €
g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 1 250,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 1 670,51 €, čo
predstavuje plnenie na 133,64%.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
1 684

Skutočnosť k 31.12.2018
2 033,69

% plnenia
67,78%

a) Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty
Rozpočtovaná čiastka bola vo výške 74,- €, skutočný príjem k 31.12.2018 bol vo výške
74,78 €, čo predstavuje 101,05% plnenie.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 200,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 871,- €, čo je 72,58%
plnenie.
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy z predaja služieb, zo správnych poplatkov, za overovanie
podpisov.
c) Poplatky a platby za predaj výrobkov a tovaru
Rozpočtovaná čiastka je vo výške 400,- €, skutočnosť vo výške 1085,10 €, čo predstavuje
plnenie na 271,28%. Prevažnú časť tvoria úhrady zamestnancov za stravné.
d) Úroky z vkladov na bežnom účte
Z rozpočtovaných 10,- € bol skutočný príjem vo výške 2,81 €, čo predstavuje 28,10%.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2018
594

Skutočnosť k 31.12.2018
1 122,19

% plnenia
188,92%

Obec prijala nasledovné granty a transfery:
Granty a transfery:

Suma

Transfery na voľby
Sponzorský príspevok
Transfery na REGOB, register adries, PVŠS, recyk.f.
SPOLU

526,86
500,00
95,33
1 122,19

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2018
272 020

Skutočnosť k 31.12.2018
10 000

% plnenia
3,68%
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a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00- €.
b) Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR
V roku 2018 bol prijatý kapitálový transfer z MFSR vo výške 10 000,- €, ktorý bude použitý
v nasledujúcom roku.
Z rozpočtovaných 272 020,- € bolo skutočné plnenie k 31.12.2018 vo výške 0,- €, nakoľko sa
plánované investície Dom smútku a Klub seniorov v roku 2018 neuskutočnili.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2018
0

Skutočnosť k 31.12.2018
8 000,00

% plnenia
-

V roku 2018 boli použité prostriedky finančného hospodárenia predchádzajúcich rokov vo
výške 8 000,- €.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €
Rozpočet na rok 2018
335 949

Skutočnosť k 31.12.2018
85 119,33

% plnenia

Skutočnosť k 31.12.2018
78 217,00

% plnenia

25,34%

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2018
63 929
v tom :
Bežné výdavky
Funkčná klasifikácia

Výdavky verejnej správy
Všeobecné verejné služby
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Vzdelávanie
Sociálna pomoc
Bežné výdavky spolu :

122,35%

% plnenia
Rozpočet
Skutočnosť
49 941
70 510,42
141,20%
500
451,21
90,24%
850
436,31
51,33%
1 100
0
0
2 600
2 443,37
93,98%
3 038
260,44
8,57%
500
1 729,39
345,88%
3 600
2 385,86
66,27%
350
0
0
1 200
0
0
0
0
0
250
0
0
122,35%
63 929
78 217

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 23 563,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 35 698,07 €, čo je
151,50% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
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b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 9 500,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 14 490,29 €, čo je
152,53% čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov OcÚ, dohôd,
odmien poslancov za zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 25 566,- € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 27 633,17 €, čo je
108,09% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie,
materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba strojov a zariadení, nájomné za nájom
a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 5 300,- € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 395,47 €, čo
predstavuje 7,46% čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2018
272 020

Skutočnosť k 31.12.2018
6 902,33

% plnenia
2,54%

V roku 2018 mala obec Nové Hony kapitálové výdavky vo výške 6 902,33 €, ktoré boli
použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu autobusovej zastávky a na
rekonštrukciu kultúrneho domu.
3) Výdavkové finančné operácie :
V roku 2018 nemala obec Nové Hony výdavkové finančné operácie.

4. Hospodárenie obce Nové Hony za rok 2018
Rozpočet
Príjmy - bežné
- kapitálové
- finančné
Príjmy celkom
Výdavky - bežné
- kapitálové
- finančné
Výdavky celkom
Prebytok hospodárenia
Rozpočtový prebytok / + /

Rozpočet
pôvodný
63 929
272 020
0
335 949
63 929
272 020
0
335 949
0
0

Rozpočet
upravený
63 929
272 020
0
335 949
63 929
272 020
0
335 949
0
0

Skutočnosť
k 31.12.2018
67 367,29
10 000
8 000
85 367,29
78 217
6902,33
0
85 119,33
247,96
+247,96
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Hospodárenie obce

Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravený výsledok hospodárenia obce

Skutočnosť k 31.12.2018

67 367,29
67 367,29
0
78 217,00
78 217,00
0
-10 849,71
10 000,00
10 000,00
0
6 902,33
6 902,33
0,00
+3 097,67
-7 752,04
0
-7 752,04
8 000,00
0
+8 000,00
85 367,29
85 119,33
+247,96
0
+247,96

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto
prebytku vylučujú :
+ 247,96
- prostriedky rozpočtového hospodárenia predchádzajúcich rokov
8 000,00
(prebytok hospodárenia za predchádzajúce roky)
Upravená suma schodku hospodárenia za rok 2018
-7 752,04
Na základe uvedených skutočností sa pri usporiadaní schodku rozpočtu obce účtuje
o zdrojoch krytia použitých nevyčerpaných prostriedkov minulých rokov.
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5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v celých €
Súvaha - bilancia aktív a pasív
AKTÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KS k 31.12.2018

Majetok spolu

84 457

73 427

Neobežný majetok spolu

63 095

62 732

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

18 861

18 498

Dlhodobý finančný majetok

44 234

44 234

Obežný majetok spolu

21 362

10 695

Zásoby

0

0

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé pohľadávky

0

0

692

156

20 670

10 539

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :

Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

PASÍVA
Názov

ZS k 1.1.2018

KS k 31.12.2018

Vlastné imanie a záväzky spolu

84 457

73 427

Vlastné imanie

78 910

58 220

Oceňovacie rozdiely

0

0

Fondy

0

0

78 910

58 220

4 406

14 338

360

480

z toho :

Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
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Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

10 000

398

229

Krátkodobé záväzky

3 648

3 629

Časové rozlíšenie

1 141

869

Dlhodobé záväzky

Doplňujúce údaje k súvahe
Obec Nové Hony oceňovala nakupovaný DNM a DHM cenou, za ktorú sa majetok obstaral,
t.j. nákupnou cenou zahŕňajúcou všetky náklady súvisiace s obstaraním majetku.
Darovanie majetku sa v roku 2018 nevyskytlo, taktiež obec nevytvárala DHM vlastnou
činnosťou.
Finančný majetok je evidovaný v hodnote 44 234,- €.
Pohľadávky a záväzky pri ich vzniku boli ocenené menovitou hodnotou.
Z pohľadávok vzniknutých v roku 2018 eviduje spolu 156,07 €, a to daňové a nedaňové
pohľadávky.
Záväzky tvoria záväzky zo sociálneho fondu vo výške 229,30 €, zúčtovanie s orgánmi
sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 1 270,76 €, záväzky z obchodného styku vo
výške 105,- € , záväzky voči zamestnancom vo výške 1 924,44 €, záväzky voči daňovému
úradu vo výške 308,58 € a ostatné záväzky vo výške 20,48 €.
Všetok majetok a záväzky boli vyjadrené mene EUR, v cudzej mene vyjadrený majetok obec
nemala. Odpisovanie DHM obec uskutočňovala v roku 2018 v zmysle platných metodických
usmernení MF SR. DNM a DHM bol odpisovaný prostredníctvom účtovných odpisov
s využitím sadzieb zákona NR SR č. 595/2003/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení
neskorších zmien a doplnkov rovnomerne. Účtovné odpisy sa počítali z ceny, ktorou bol
dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obce ocenený v účtovníctve. Úplne odpísaný majetok
sa už ďalej neodpisoval. Výška odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
vedeného v účtovníctve obce k 31. 12. 2018 bola vypočítaná podľa sadzieb rovnomerného
odpisovania platných pre rok 2018 a takto vypočítané odpisy boli zaúčtované do účtovníctva
roku 2018 podľa platnej metodiky.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Obec k 31.12.2018 eviduje záväzky z obchodného styku voči dodávateľom, voči
zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia a voči daňovému úradu.

7. Hospodárenie príspevkových organizácií
V roku 2018, za ktorý sa predkladá tento záverečný účet obec nemá príspevkové organizácie.

8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov
Obec v roku 2018, za ktorý sa predkladá tento záverečný účet neposkytla žiadne záruky.

9. Podnikateľská činnosť
Obec Nové Hony v roku 2018 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.
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10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
V roku 2018, za ktorý sa predkladá tento záverečný účet obec Nové Hony neuplatňovala
programovú štruktúru rozpočtu.

Vypracovala: Veronika Chmelová

Predkladá: Starostka obce Alena Spodniaková
V Nových Honoch, dňa 18.04.2019
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